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Reunindo os principais líderes nacionais – ministros, lideranças políticas, empresariais, acadêmicas, sindicais e
sociedade civil -, o Fórum Especial acontece anualmente no intuito de, através do debate pluralista, procurar
convergências em torno de propostas concretas sobre grandes temas do Desenvolvimento Nacional; O Fórum constitui
uma instituição única no país, com uma agenda permanente de reformas econômicas, sociais e institucionais, sempre
com propostas relevantes e inovadoras, conseguindo, desta forma, ampla cobertura da mídia; Na crise, esperança e
oportunidade, desenvolvimento como sonho brasileiro reúne os textos e artigos relativos ao Fórum Especial do ano de
2009, apresentando propostas dos principais líderes nacionais visando o desenvolvimento econômico, social, político e
cultural do país
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